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Główne założenia  
 

• Budżet zadania:  

Kwota ogółem: 1 010 164,00 PLN, dotacja 909 147,60 PLN,  

• Okres realizacji: 2020-2022 

• Główne zadania: 

  Funkcjonowanie w Urzędzie Marszałkowskim Zespołu ds. rewitalizacji i podnoszenie 

jego kompetencji; 

Realizacja szkoleń w czterech modułach; 

Przewidywane formy wsparcia (m.in. seminaria online, szkolenia, warsztaty, wizyty 

studyjne); 

System informacji przestrzennej – zadanie realizowane przez Pomorskie Biuro 

Planowania Regionalnego; 

• Wsparcie doradcze; 

• Modelowa Rewitalizacja Miast 

 



Zrealizowane zadania   
 

• Seminarium online dla członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego z dostępności i równości szans dla osób ze szczególnymi 

potrzebami; 

• Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu 

województwa pomorskiego z dostępności i równości szans dla osób ze szczególnymi 

potrzebami (2 seminaria); 

• Termin realizacji: październik – listopad 2020 rok; 

• Wykonawca: Spółdzielnia Socjalna FADO; 



Zrealizowane zadania   
 

• Szkolenia online dot. estetyki przestrzeni publicznej dla Beneficjentów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; 

• W ramach POPT sfinansowaliśmy dwa dwuczęściowe seminaria online poświęcone 

tematyce estetyki przestrzeni publicznej (każde seminarium obejmowało dwa 

spotkania po 3h) 

• Termin realizacji: wrzesień 2020 rok; 

• Wykonawca: A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska; 

 



Zrealizowane zadania   
 

• seminaria online „Zieleń jako element zagospodarowania przestrzeni publicznych 

na obszarach zdegradowanych” - 4 dwuczęściowe seminaria; 

• Termin realizacji: październik 2020 rok; 

• Wykonawca: Abrys sp. z o. o.; 



Zrealizowane zadania   
 

• Seminarium online dotyczące włączenia samorządów lokalnych w prace związane z 

utworzeniem bazy danych przestrzennych w zakresie rewitalizacji, w trakcie 

seminarium przybliżono założenia budowy i funkcjonowania bazy danych oraz 

przedstawiono narzędzia wnoszenia uwag do opracowanego zasobu; 

• Termin realizacji: grudzień 2020 rok; 

• Wykonawca: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego; 



Zrealizowane zadania 

 Szesnaście seminariów online, w tym cztery dla 

pracowników Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i 

dwunastu dla przedstawicieli gmin miejskich lub 

miejsko-wiejskich z terenu województwa 

pomorskiego 

    Termin realizacji: luty- kwiecień 2021r.  

     Wykonawca: Adept Sp. z o.o. 

     Eksperci: Maciej Borsa, Dagmara Milczyńska- 

Hajda 

 

Nazwa seminarium online Liczba 

uczestników 

Termin realizacji Liczba 

seminariów 

I. Seminarium online dla członków Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z zakresu monitoringu i 

ewaluacji działań rewitalizacyjnych 

25 luty-kwiecień 2021 1 

II. Seminarium online dla członków Zespołu ds. rewitalizacji UMWP z 

zakresu diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 1 

III. Seminarium online dla członków Zespołu ds. rewitalizacji UMWP z 

zakresu wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 1 

IV. Seminarium online dla członków Zespołu ds. rewitalizacji UMWP z 

zakresu zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we 

wdrażanie programów rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 1 

V. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu monitoringu i 

ewaluacji działań rewitalizacyjnych 

25 luty-kwiecień 2021 2 

VI. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu zarządzania 

procesem rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 2 

VII. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu metod włączania 

społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz 

partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych 

25 luty-kwiecień 2021 2 

VIII. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu diagnozy i 

delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 2 

IX. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z zakresu wykorzystania 

narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 2 

X. Seminarium online dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-

wiejskich z terenu województwa pomorskiego z przygotowania 

gminnego programu rewitalizacji 

25 luty-kwiecień 2021 2 



Zrealizowane zadania   
 

• Webinarium dla gmin z terenu województwa pomorskiego - Rola dziedzictwa 

kulturowego w rewitalizacji; 

• Webinarium dla gmin z terenu województwa pomorskiego - Finansowanie projektów 

bazujących na dziedzictwie; 

• Termin realizacji: maj- czerwiec 2021 rok; 

• Wykonawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

• Eksperci: Maria Badeńska – Stapp 

         Barbara Kozłowska 



Zrealizowane zadania   
 

• Lokalna wizyta studyjna na podobszarach rewitalizacji Biskupia Górka, Dolne Miasto i 

Orunia w Gdańsku 

• Termin realizacji: 19-20 sierpnia 2021 rok; 

 



 Zadania  planowane w 2021 roku 
 

• Cztery seminaria online: „Śniadania z modelową rewitalizacją”; 

• Termin realizacji: wrzesień - październik 2021 rok; 

• Wykonawca: Instytut Rozwoju Miast i Regionów; 

• Miasta w ramach Modelowej rewitalizacji: Ełk, Dobiegniew, Łódź, Starachowice; 

 



 Zadania  planowane w 2021 roku 
 

• Dwie debaty online „Świadoma polityka mieszkaniowa jako narzędzia zapobiegania 

negatywnym zjawiskom społecznym o istotnym znaczeniu z punktu widzenia 

procesu rewitalizacji”; 

• Termin realizacji: październik 2021 rok; 

• Wykonawca: Habitat for Humanity Poland 

• Eksperci: Alina Muzioł- Węcławowicz, Katarzyna Przybylska, Andrzej Brzozowy, Marek 

Goluch 

 



 Zadania  planowane w 2021 roku 
 

• Lokalna wizyta studyjna w Słupsku 

• Termin realizacji: 5 – 6 października 2021 r.  

• Wizyta, organizowana we współpracy z Miastem Słupsk, ma na celu prezentację dobrych 

praktyk wypracowanych w ramach rewitalizacji, w tym podniesienie świadomości 

samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi 

rewitalizacyjnych. 



 Zadania planowane w 2022 roku 
 

• Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w formule zdalnej (online)- 88 godzin 

dyżurów; 

• Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego na terenie Miast w województwie 

pomorskim – 168 godzin; 

• Krajowe wizyty studyjne w miastach uczestniczących w projekcie Modelowa 

rewitalizacja; 

• Lokalne wizyty studyjne m.in. w Gdyni;  

• Szkolenia i warsztaty w modułach: 

 Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji  

 Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji  

 Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych  



 Strona internetowa 
www.rpo.pomorskie.eu/rewitalizacja 
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W poszukiwaniu kolejnych pomysłów 

 

 



W poszukiwaniu kolejnych pomysłów 

 

 

Zapraszamy na wizytę do 

województwa 

pomorskiego   



Dziękuję za uwagę 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 


